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 مقدمة  
 دسددتور الدولددة  يف تأصددل  الددي اإلنسددا  حلقددو  الكويدد  دولددة والتددما  احددرتا  علدد  نؤكددد -1
 الددول طليعة يف الكوي  دولة أ  تبني وقوانني لتشريعات ترتب عليه من سن وما ، 1962 عا 

 ، و احمللدد  النطددا  علد  احلقددو  هددذه محايدة يف ستسددتمر أهندا علدد  مشددددة احلقدو ، هلددذه الراعيدة
 .اإلنسا  حقو  ومحاية لتعميم الدويل اجملتمع مع العمل
االستعراض الددور  الشدامل، الدذ  يدو ر مرة أخرى التمامها الراسخ ب الكوي تؤكد دولة  -2

عامليدداو ويتدديس للسددلطات الوطنيددة تبددادل أ  ددل حقددو  اإلنسددا  تطددور وتقيدديم لدراسددة وسدديلة  ريدددة 
 املمارسات يف هذا اجملال.

إ  قبددول دولددة الكويدد  لعدددد كبددي مددن التوصدديات يددأع رددمن نطددا  عددد  تعاررددها مددع  -3
مبدددادل الدسدددتور، وتعددداليم أحكدددا  الشدددريعة اإلسددد مية باعتبارهدددا أحدددد م دددادر التشدددريع وامل ددددر 

 الرئيس  لقانو  األحوال الشخ ية.
 اإلحاطدددة علمدددا أو املوا قدددة جمئيدددا أو وتدددرد أدنددداه الدددردود الدددي تعددد  عدددن املوا قدددة  -4
ر ددل الددوارد يف  ددكل . ويت ددمن املتوصدديات دددددة يف اموعددات مواردديعيةعددد  املوا قددة علدد   أو

 جدول يورس موقف الدولة من كل واحدة من تلك التوصيات.
 ولااة الكوياات بشااأن التوصاايات المقدمااة رااهي ياارض تقرير ااا الااو ني جاادوي يوضاا  ر  

 الثاني في إ ار االستعراض الدوري الشامل
 التوصية موقف دولة الكوي 

 1-157 نحيط يلما
 2-157 مرفوضة

 3-157 مرفوضة

 4-157 مرفوضة

 5-157 مرفوضة

 6-157 مرفوضة

 7-157 مرفوضة

 8-157 مرفوضة

 9-157 مرفوضة

 10-157 مرفوضة

 11-157 مرفوضة

 12-157 مرفوضة
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 التوصية موقف دولة الكوي 

 13-157 مرفوضة

 14-157 مرفوضة

 تحظى بديم جزئي

)مواصدددلة تعميدددم الهدددود الراميدددة إىل ااددداة التددددابي ال  مدددة حلمايدددة الشدددل األول 
، الشدددل ال ددداظ )النلدددر يف الت دددديل علددد  االت اقيدددة مقبدددولحقدددو  املهددداجرين  

 مر وضالدولية حلماية حقو  املهاجرين وأ راد أسرهم  

157-15 

 16-157 مرفوضة

 نحيط يلما 
ال دداظ مر ددوض ، الشددل ال الدد  الشددل األول مددن التوصددية مدديا علمددا، الشددل 

 مر وض

157-17 

 نحيط يلما 
دولدددة الكويددد  بدددالتوقيع علددد  نلدددا  رومدددا األساسددد  للمحكمدددة  حيددد  قامددد 

يددتم امل ددادقة بعددد علدد  هددذا  ومل ،2000ديسددم   8النائيددة الدوليددة بتدداريخ 
النلا  من قبل الهات التشدريعية، ويرجدع ةلدك إىل أسدبات دسدتورية وقانونيدة 

تدخل رمن تعداد الددول األطدرايف يف  ال ومن مث  إ  دولة الكوي عديدة، 
نلددا  احملكمددة النائيددة الدوليددة، بددل تعددد مددن قبيددل الدددول املراقبددة والددي  ددل هلددا 
 قددا متابعددة أعمددال احملكمددة وجلسددات مجعيددة الدددول األطددرايف، دو  املشدداركة 

 ال علية.

يرتتددب عليدده أ   ال كمددا أ  توقيددع دولددة الكويدد  علدد  نلددا  رومددا األساسدد 
  مدددن 126، 125ورد يف ندددمل املدددادتني ) مل آثدددار تعاقديدددة و قددداو  أو التمامدددات

 نلا  روما.

157-18 

 نحيط يلما 
 18-157انلر 

157-19 

 نحيط يلما 
 18-157انلر 

157-20 

 نحيط يلما 
 18-157انلر 

157-21 

 نحيط يلما 
 18-157انلر 

157-22 

 نحيط يلما 
 18-157انلر 

157-23 
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 التوصية موقف دولة الكوي 

 نحيط يلما 
 18-157انلر 

157-24 

 نحيط يلما 
 18-157انلر 

157-25 

 26-157 مرفوضة

 27-157 مرفوضة

 28-157 مرفوضة

 29-157 مرفوضة

 مرفوضة
 هاغي معنية بال ئات املذكورة رمن هذه التوصية لكوهنا ر ض  دولة الكوي ت

 األ خاصتعىن بنلره دولة الكوي   هم  ما أما )البدو  ، عدمي  النسية  ،
املقيمددددني ب ددددورة غددددي قانونيددددة الددددذين أخ ددددوا وثددددائقهم الدالددددة علدددد  جنسدددديا م 

  .17/59الكويي رقم) األجانبونتيجة لذلك أصبحوا خمال ني لقانو  إقامة 
ومن ناحية أخدرى إ  مسدم  عددمي  النسدية وإ  كدا  م دطلحا قانونيدا بندا  

أ  معناها و قدا  إال  1961 -1954نسية لعام  )عل  ات اقيات عدمي  ال
ينطبددل علدد  املقيمددني ب ددورة غددي  ال لل ددوابا الددي حدددد ا هددذه االت اقيددات

تعتباارأ أي  ولااة موا نااا   ال فعااديم الجنسااية  ااو الشاا   الاا يقانونيددة ، 
، و املقيمددني ب ددورة غددي قانونيددة قددد ثبتدد  جنسدديا م فيهااا بمقت ااى تشااريعها

هدددا  املركدددم  مدددن خددد ل املسدددتندات األصدددلية الدالدددة عليهدددا، األصدددلية لددددى ال
وبالتددايل  ددإهنم غددي معنيددني اددذه االت اقيددات بددل إهنددم يعتدد و  خمددال ني لقددانو  

  .17/59إقامة األجانب الكويي رقم )

 المقيمااين برااورة قياار ةانونيااةوعليدده  ددإ  املسددم  القددانوظ املعتمددد هلددم هددو 
  ومددددن قبلدددده 467/2010ا  املركددددم  رقددددم )وةلددددك و قددددا ملرسددددو  إنشددددا  الهدددد
  ومرسو  إنشا  اللجنة التن يذيدة 221/93مرسو  إنشا  اللجنة املركمية رقم )

  .58/96رقم )

157-30 

 مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-31 

 مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-32 

 مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-33 
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 التوصية موقف دولة الكوي 

 مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-34 

 35-157 مقبولة

 36-157 مقبولة

 37-157 مقبولة

 38-157 مقبولة

 39-157 مقبولة

 40-157 مقبولة

 41-157 مقبولة

 42-157 مقبولة

 43-157 مقبولة

 44-157 مقبولة

 45-157 مقبولة

 46-157 مقبولة

 47-157 مقبولة

 48-157 مقبولة

 49-157 مقبولة

 50-157 مقبولة

 51-157 مقبولة

 52-157 مقبولة

 53-157 مقبولة

 54-157 مقبولة

 55-157 مقبولة

 56-157 مقبولة

 57-157 مقبولة

 58-157 مقبولة

 59-157 مقبولة

 60-157 مقبولة
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 61-157 مقبولة

 62-157 مقبولة

 63-157 مقبولة

 64-157 مقبولة

 65-157 مقبولة

 66-157 مقبولة

 67-157 مقبولة

 68-157 مقبولة

 69-157 مقبولة

 70-157 مقبولة

 71-157 مقبولة

 72-157 مقبولة

 73-157 مقبولة

 74-157 مقبولة

 75-157 مقبولة

 76-157 مقبولة

 77-157 مقبولة

 78-157 مقبولة

 79-157 مقبولة

 80-157 مقبولة

 81-157 نحيط يلما

 82-157 مقبولة

 83-157 مقبولة

 84-157 مقبولة

 85-157 مقبولة

 86-157 مقبولة

 87-157 مقبولة

 88-157 مقبولة
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 التوصية موقف دولة الكوي 

 89-157 مقبولة

 مرفوضة 
ي در  بدني الرجدل واملدرأة  ال إ  قوانني دولدة الكويد  وعلد  رأسدها قدانو  الدما 

يف العقات  الناس سواسية  كل من يقو  بعمل خيالف القانو  يعاقب بذات 
 العقوبة

157-90 

 91-157 مقبولة

 92-157 مقبولة

 93-157 مقبولة

 94-157 مقبولة

 95-157 مقبولة

 نحيط يلما 
ال  ر  بني الرجل واملدرأة يف دولدة الكويد  يف املسداواة مدن حيد  قطداة املاليدة 
 الكدددددل سواسدددددية يف هدددددذا اجملدددددال كدددددذلك احلدددددل يف التعلددددديم والرعايدددددة ال دددددحية 

عدددن  أمدددا والسدددكنية مك دددول للجميدددع وبدددنمل الدسدددتور والقدددوانني علددد  ةلدددك ،
التمييددم  ددإ  املنلومددة القانونيددة للدولددة متجانسددة ملكا حددة ورددع قددانو   ددامل 

 مدن غدي  ومتكاملة من حي  ردما  حقدو  املدرأة ور دع التمييدم والللدم عنهدا
 امل ئم ورع قانو   امل ملكا حة التمييم.

157-96 

  نحيط يلما
 حدددددوده إ  احلقدددو  واملمايددددا املقدددررة للمددددرأة ن دددد  عليهدددا عدددددة قدددوانني كددددل يف
 ال دددددددحة أو والدددددددنمل يف التشدددددددريع مدددددددع أ  لكدددددددل  دددددددخمل احلدددددددل يف التعلددددددديم

ي ر  بني  ال التأمينات والرعاية بكا ة أنواعها  قل الغرض أل  هذا النمل أو
الرجدددل واملدددرأة  لددديج هندددات حاجدددة لوردددع تشدددريع مسدددتقل وإ دددا هندددات قدددرارات 

االمتيدددا ات ولدددوائس قانونيدددة صددددرت خاصدددة بددداملرأة يدددنس  وجبهدددا العديدددد مدددن 
 دددر   يهدددا بدددني  ال حبكدددم طبيعتهدددا وككدددل احلقدددو  العامدددة الدددي ك لهدددا الدسدددتور

الرجل واملرأة لذلك ورع  الن وص القانونية ملخاطبة املدواطن أيداو كدا  رجدل  
 .يف احلقو  والواجبات العامة امرأة أ  كا 

157-97 

 98-157 مقبولة

 99-157 مقبولة

 100-157 مقبولة

 101-157 مقبولة

 102-157 مقبولة

 103-157 مقبولة
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 104-157 مقبولة

 105-157 مقبولة

 106-157 مقبولة

 مرفوضة 
وةلددددك طبقدددداو للمددددادة ال انيددددة مددددن دسددددتور دولددددة الكويدددد  والددددي ن دددد  علدددد  

  .اإلس  الدولة دين ، رئيس  للتشريعاإلس مية م در والشريعة أ )

157-107 

 مرفوضة
 107-157انلر 

157-108 

 مرفوضة
 107-157انلر 

157-109 

 مرفوضة 
القيدا   وأهليدةي ر  بدني الرجدل واملدرأة يف األهليدة القانونيدة  مل إ  القانو  املدظ

بالت ر ات واعت  سن كمال األهلية للجميع مساٍو  نمل عل  كمال األهليدة 
وكدددذلك  امدددرأة أو سدددنة ب دددريف النلدددر عدددن رجدددل 21ببلدددون سدددن الر دددد وهدددو 

قددانو  األسددرة ك ددل العديددد مددن هددذه احلقددو  للمددرأة  ددنمل هددذا القددانو  علدد  
إنشددا  دكمددة يف كددل دا لددة لنلددر ق ددايا األحددوال الشخ ددية وحددرص علدد  
إنشدددا  مركدددم يف كدددل دا لدددة يلحدددل  حكمدددة األسدددرة يتدددوىل تسدددوية منا عدددات 

ة النسدددا  األسددرة يف سددرية تامددة وخيددتمل هددذا املركدددم حبمايددة أ ددراد األسددرة خاصدد
واألط ددال مدددن التعدددرض للعندددف واالعتددددا  وكدددذلك العمدددل علددد  حدددل مشددداكل 

 .الن قة واحل انة يف ٍأسرة وق 

157-110 

 نحيط يلما
إ  الدولة قدد أيد  منلومدة تشدريعية كاملدة مدن أجدل محايدة احلقدو  واحلريدات 
بشكل خاص يف كا ة تشريعا ا  ن    يها عل  رما  حل املرأة ومساوا ا 

يوجددد  ددر  بددني الرجددل واملددرأة مددن حيدد  األجددر  ال جددل   دد  قددانو  العمددلبالر 
وغي ةلك من احلقو  وكدذلك احلدل يف التعلديم وال دحة والسدكن والتأميندات 

 .االجتماعية

157-111 

 نحيط يلما
ال يوجد يييم يف القانو  املدظ والقانو  النائ  وقانو  التعليم مييم بني الرجل 
واملرأة واملواد الواردة يف هدذه القدوانني جدا ت علد  سدبيل العمدو  ااطدب  يهدا 
املددواطن ب ددريف النلددر عددن جنسدده  قددررت حقددو  و رردد  التمامددات متسدداوية 

 ددمن أ  قددانو  يف مددواده مددن الدسددتور وإةا ت 29وةلددك تطبيقدداو لددنمل املددادة 
لدذلك  بإلغداهه،يييم  إنه يطعن بعد  دستوريته أمدا  احملكمدة الدسدتورية وتقدو  

حترص الهات الي تعد التشريعات عل  عد  خمال تها للدستور الذ  ي من 
 الشخمل.املساواة ب ريف النلر عن جنج 

157-112 
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 نحيط يلما 
ت الي كان  تنطو  يف بعدض بادرت الدولة عل  تعديل العديد من التشريعا

موادها عل  يييم م ال ةلك حرية املرأة يف اسدتخرا  جدوا  سد ر والتنقدل دو  
 النيابية.إة  المو  وكذلك حقها السياس  يف الرت يس واالنتخات يف اجملالج 

وكدددذلك حقهدددا يف تقلدددد كا دددة الوزدددائف دو  يييدددم وحقهدددا يف احل دددول علددد  
 سكن.

توجددده لتعدددديل التشدددريع ايددداص بالنسدددية يف هدددذا  يوجدددد  ددد  أمدددا عدددن النسدددية
 .الشأ  باعتبارها من األمور السيادية

157-113 

 مرفوضة 
 أ  مقرتح بتعديل قانو  النسية يف الوق  احلايل. دال يوج

157-114 

 نحيط يلما 
  جييدددم نقدددل 15/1959جتددددر اإل دددارة إىل أ  قدددانو  النسدددية الكدددويي رقدددم )

  املرأة جنسية
 القانو .أط اهلا و ل روابا معينة حددها  الكويتية إىل

157-115 

 تحظى بديم جزئي 
مجيع األحكا  التمييمية بني النسني من قانو  إلغا  الم  األول من التوصية )

 : ل وابا تتعلل بسيادة الدولة،مرفوض  1959 لعا  النسية
الددم  ال دداظ مدددن التوصددية )اعتمددداد خطددا عمدددل  دداملة لتحقيدددل املسدداواة بدددني 

  .مقبويالنسني : 
 .مقبويالم  ال ال  من التوصية )مكا حة العنف رد املرأة : 

157-116 

 117-157 نحيط يلما

 118-157 مرفوضة

 119-157 مرفوضة

 مرفوضة 
 30-157انلر التوصية 

157-120 

 مرفوضة 
للمدددادة ال انيدددة مدددن دسدددتور دولدددة الكويددد  والدددي ن ددد  علددد  أ   وةلدددك طبقددداو 

  .اإلس  الدولة دين ، رئيس  للتشريعاإلس مية م در والشريعة )

157-121 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-122 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-123 
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 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-124 

 مرفوضة 
 121-157التوصية انلر 

157-125 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-126 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-127 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-128 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-129 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-130 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-131 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-132 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-133 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-134 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-135 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-136 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-137 

 مرفوضة 
 121-157انلر التوصية 

157-138 
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 مرفوضة 
جرمددد  دولددددة الكويدددد  يف قوانينهددددا أ عددددال العنددددف الواقعددددة علدددد  الددددن ج و قدددداو 

من قانو  الما   – 164 -163 – 162 – 161 – 160لن وص املواد 
 يييم بني املرأة والرجل . ال وه  ن وص تسر  عل  األ خاص كا ة

الشدددريعة العامدددة يف ادددال وقدددانو  الدددما  وقدددانو  اإلجدددرا ات المائيدددة باعتبار دددا 
الرائم والعقوبات ك   تنليماو متكام و وعادالو للجرائم الي تقع عل  الن ج 

 أن   . أو اجملين عليه ةكراو كا  أو بغض النلر عن جنج الاظ
كمددا جددا  القددانو  مؤادداو لكا ددة أعمددال العنددف واالعتدددا  علدد  املددرأة )االعتدددا  

 عددددرض   متخددددذاو معيددددار السددددن ودرجددددة القرابددددةاملنددددميل ، االغت ددددات ، هتددددك ال
 ال لة باجملين عليها زرو او مشددة يف العقوبة . أو

كمددددا ااددددذت الدولددددة تدددددابي ك ددددي حلمايددددة املددددرأة مددددن العنددددف منهددددا قيددددا  و ارة 
الداخليددددددة بإنشددددددا  الشددددددرطة اجملتمعيددددددة لتقددددددد  الدددددددعم االجتمدددددداع  والن سدددددد  

  األسرة مراكم يف كدل دا لدة للمتعررات للعنف كذلك أنشأ   وجب قانو 
 تتلق  حاالت الموجات املتعررات للعنف والعمل عل  حل مشاكلها .

157-139 

 نحيط يلما 
 139-157انلر 

157-140 

 141-157 مقبولة

 مقبولة
 139-157نظر ا

157-142 

 مقبولة 
 139-157انظر 

157-143 

 مقبولة 
 139-157انظر 

157-144 

 مقبولة 
 139-157انظر 

157-145 

 146-157 مقبولة

 147-157 مقبولة

 148-157 مقبولة

 مقبولة
مددن قددانو   6مددع م حلددة سددلطة ويل األمددر يف التأديددب البسدديا و قددا للمددادة 

 .حقو  الط ل

157-149 

 150-157 مقبولة
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 151-157 مقبولة

 152-157 مقبولة

 153-157 مقبولة

 154-157 مقبولة

 155-157 مقبولة

 156-157 مقبولة

 157-157 مقبولة

 158-157 مقبولة

 159-157 مقبولة

 160-157 مقبولة

 161-157 مقبولة

 162-157 مقبولة

 163-157 مقبولة

 تحظى بديم جزئي

 مقبوي: نشا  نلا  لق ا  األحداث يشيا مع املعايي الدولية إ)األول الم  
وةلدك لتنا يده  مرفاوضالم  ال اظ )ر ع احلد األدىن لسدن املسدئولية النائيدة : 

 مع النلا  القانوظ القائم.

157-164 

 مرفوضة 
  احلدث املنحريف دو  سن أةلك يتناىف مع النلا  القانوظ القائم وم حلة 

  .توقع عليه عقوبات جمائية ال 15

157-165 

 166-157 مقبولة

 167-157 مقبولة

 168-157 مقبولة

 مرفوضة
 .والقيم االجتماعية  يف الدولةاإلس مية لتعاررها مع تعاليم  الشريعة 

157-169 

 مرفوضة 
 169-157انلر 

157-170 

 مرفوضة 
 169-157انلر 

157-171 
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 مرفوضة 
 169-157انلر 

157-172 

 173-157 مقبولة

 174-157 مقبولة

 175-157 مقبولة

 نحيط يلما
 25علمددداو بأنددده يددد  إعدددادة النلدددر يف مددددى م ئمدددة صدددورة التجدددر  يف املدددادة 

املشار إليها يف رو  معايي حرية التعبي وةلك من قبل احملكمة الدستورية الي 
املوجهدددددة إىل هدددددذه املدددددادة  و إىل ر دددددض الطعددددد 2/12/2013انتهددددد  بتددددداريخ 

ياسدددات العامدددة يسدددتوعب انتقددداد الس ال وبالتدددايل سددد مة صدددورة التجدددر  الدددذ 
باعتبارهدا عررددة بطبيعتهدا للنقددام العددا  وا دع للمراجعددة مدن قبددل السددلطات 

 العامة يف الدولة.
من قانو  الما   نحيا علماو بأ  وجودها أمر هدا   111أما خب وص املادة 

يف االعتقداد الدديين ألهندا تك دل السد   اإلنسدا  حلماية الانب الروح  وحدل 
يتنددداحر أصدددحات األديدددا   ال تعددددد  يددده األديدددا  حدددىاالجتمددداع  يف اتمدددع ت

املختل ددة عنددد إباحددة ا درا  الدددين مددن جانددب أ   ئدده رددد أخددرى. علمدداو بددأ  
توجيددددده انتقدددددادات إىل ديدددددن مدددددن األديدددددا  مك دددددول يف إطدددددار البحددددد  العلمددددد  

 املتخ مل.
وبشدددددأ  محايدددددة املددددددا عني عدددددن حقدددددو  اإلنسدددددا  وال دددددح يني واملددددددونني مدددددن 

جتدرى امل حقدة  ال ايقة،  إنه من نا لة القول التأكيد عل  أنهاالرطهاد وامل 
عندددد انتهدددات قواعدددد القدددانو  المائددد ، وخي دددع أ  ادعدددا  بسدددو   إال الق دددائية

 املعاملة لتحقيل  ور  من قبل السلطات املخت ة.

157-176 

 177-157 مقبولة

 178-157 نحيط يلما

 179-157 مقبولة

 180-157 مقبولة

 181-157 مقبولة

 182-157 مقبولة

 183-157 مقبولة

 184-157 مقبولة

 185-157 مقبولة

 186-157 مقبولة
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 187-157 مقبولة

 188-157 مقبولة

 189-157 مقبولة

 190-157 مقبولة

 191-157 مقبولة

 192-157 مقبولة

 193-157 مقبولة

 194-157 مقبولة

 195-157 مقبولة

 196-157 مقبولة

 197-157 مقبولة

 198-157 مقبولة

 199-157 مقبولة

 200-157 مقبولة

 نحيط يلما
مددن  40ن دد  املددادة  كمددا  لماميتدده حددل للكددويتينيإ  تددو ي التعلدديم واانيتدده و إ

  من 1الدستور )التعليم حل للكويتيني تك له الدولة وترعاه ، وكذلك املادة )
لسدنة  25املعددل بالقدانو  رقدم  1965لسدنة  11رقدم اإللمامد  قانو  التعليم 

لميدع األط دال الكدويتيني ةكدور اإللمامد  التعلديم أ  الي تنمل )عل   2014
للجميع احلل يف التعلديم عدن طريدل أتاح    ومع ةلك  دولة الكوي  وإناث

املدارس )اياصة واحلكومية  وقد است ن  ال ئدات التاليدة أوالدهدم يف املددارس 
 ية الكويتية:احلكوم
 أبنا  مواطين الج التعاو  لدول ايليج العربية  -1

 املتموجة من غي كوييالكويتية األ  أبنا   -2

 أبنا  الدبلوماسيني -3

 والشهدا  غي الكويتينياألسرى أبنا   -4

 أبنا  املوجهني ال نيني واملعلمني واملعلمات العاملني يف و ارة الرتبية  -5

ملني يف اهليئدة العامدة للتعلديم التطبيقد  أبنا  أع دا  هيئدة التددريج العدا -6
 والتدريب

 أبنا  أع ا  هيئة التدريج جبامعة الكوي   -7

 أبنا  العاملني يف املدارس احلكومية من االخت اصيني االجتماعيني -8

157-201 
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 أبنا  أع ا  هيئة التدريج يف املعاهد ال نية يف و ارة التعليم العايل -9

 العلميةأبنا  الباح ني يف معهد الكوي  لألحباث  -10

 أبنا  أع ا  هيئة التدريج بأكادميية سعد العبداهلل للعلو  األمنية -11

 أبنا  الالية اليمنية العربية -12

 أبنا  أع ا  هيئة التدريج بالامعة العربية امل توحة -13

 منا  املكتبات أأبنا  العاملني يف املدارس احلكومية من د ر  العلو  و  -14

 أبنا  العاملني يف و ارة الرتبية -15

 ا  العاملني يف و ارة التعليم العايلأبن -16

أبنا   املقيمني ب ورة غي قانونيدة  مدن العداملني يف الديل والشدرطة و  -17
 املتقاعدين منهما

 202-157 مقبولة

 203-157 مقبولة

 204-157 مقبولة

 205-157 مقبولة

 206-157 مقبولة

 207-157 مقبولة

 208-157 مقبولة

 209-157 مقبولة

 210-157 مقبولة

 211-157 مقبولة

 212-157 مقبولة

 213-157 مقبولة

 214-157 مقبولة

 215-157 مقبولة

 216-157 مقبولة

 217-157 مقبولة

 218-157 مقبولة

 219-157 مقبولة

 220-157 مقبولة
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 تحظى بديم جزئي
 :مقبااويالددم  األول )ورددع مميددد مددن القددوانني لتنلدديم عمددل العمددال املنددمليني  

و ارة الداخليددة حاليدداو ب دددد مناقشددة مشددروة قددانو  العمالددة املنمليدددة  حيدد  إ 
 الذ  يت من املميد من األحكا  لتنليم عمل العمالة املنملية.

 حيدد  إ  :مرفااوضالددم  ال دداظ )حتسددني ورددع ال جئددني وملتمسدد  اللجددو   
  عدددن  تن دددم الت اقيدددة ال جئدددني   ددد ومل دولدددة لكويددد  لددديج لدددديها الجئدددني،

 كوهنا تقد  مسا ات طوعية سنوية للم ورية السامية لشؤو  ال جئني.

157-221 

  مقبولة
بددل هدد  عمالددة متعاقدددة  علمدداو بددأ  دولددة الكويدد  لدديج لددديها عمالددة مهدداجرة،

بتوسدديع نطددا   يتعلددل  يمدداو  ، مؤقتددة تنتهدد   ددرتة عملهددا بانتهددا  مدددة عقودهددا
قددانو  العمددل ليشددمل العمالددة املنمليددة.... إ  عمددل العمددال املنددمليني ةا طبيعددة 

، وجددار  إعددداد قددانو  يددنلم خاصددة خمتل ددة عددن طبيعددة عمددل القطدداة ايدداص
 حقو  العمالة املنملية عل  غرار قانو  العمل يف القطاة األهل .

157-222 

 مقبولة
  222-157انلر التوصية 

157-223 

 مقبولة
 222-157انلر التوصية 

157-224 

 مقبولة
 222-157انلر التوصية 

157-225 

 مقبولة
 222-157انلر التوصية 

157-226 

 مقبولة
 222-157انلر التوصية 

157-227 

 مقبولة
 222-157انلر التوصية 

157-228 

 229-157 نحيط يلما

 مقبولة
 222-157انلر التوصية 

157-230 

 مقبولة
 222-157التوصية انلر 

157-231 
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 مقبولة
 222-157انلر التوصية 

157-232 

 233-157 مقبولة
 234-157 مقبولة
 مقبولة

 222-157انلر التوصية 
157-235 

 نحيط يلما
إقامدددددة جتددددددر اإل دددددارة إىل أ  خمدددددال   قدددددانو  اإلقامدددددة خي دددددعو  لقدددددانو  

  .17/1959األجانب رقم )

157-236 

 مقبولة
 222-157انلر التوصية 

157-237 

 238-157 نحيط يلما
 مقبولة

 222-157انلر التوصية 
157-239 

  مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-240 

  مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-241 

  مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-242 

  مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-243 

  مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-244 

 مرفوضة 
 لتعلقها بأمور سيادية

157-245 

  مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-246 
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  مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-247 

  مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-248 

  مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-249 

  مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-250 

  مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-251 

 مرفوضة
 بأمور سياديةلتعلقها  

157-252 

  مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-253 

  مرفوضة
 30-5انلر التوصية 

157-254 

 255-157 مقبولة
 256-157 مقبولة
 257-157 مقبولة
 258-157 مقبولة
 259-157 مقبولة
 260-157 مقبولة
 261-157 مقبولة
 262-157 مقبولة
 263-157 مقبولة
 264-157 مقبولة
 265-157 مقبولة
 266-157 مقبولة
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 267-157 مقبولة
 268-157 مقبولة
 269-157 مقبولة
 270-157 مقبولة
 271-157 مقبولة
 272-157 مقبولة
 273-157 مقبولة
 274-157 مقبولة
 275-157 مقبولة
 276-157 مقبولة
 277-157 مقبولة
 278-157 مقبولة

    


